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ŠILALĖS MENO MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Tikslas:  

1.1. Ugdyti ir plėtoti kiekvienam besimokančiam menines kompetencijas, leidžiančias kūrybiškai 

apręsti savo kultūrines problemas ir prisitaikyti kintančioje vartotojiškoje aplinkoje. 

1.2. Ugdyti mokinių meninį mąstymą, meninę saviraišką, kūrybiškumą bei tautiškumą.  

2.Uždaviniai: 

2.1. Parengtomis meninio ugdymo programomis, atitinkančiomis įvairius meninius, kultūrinius ir 

saviraiškos poreikius, suteikti besimokantiems atitinkamas menines kompetencijas ir užtikrinti jų 

tęstinumą. 

2.2. Per metodinę, projektinę veiklą ieškoti naujų darbo formų, skatinti susidomėjimą estetinėmis 

meno vertybėmis, liaudies tradicijomis, papročiais. 

2.3. Gerosios meninės ir pedagoginės veiklos patirties kaupimas ir sklaida įvairiuose kultūros ir 

edukaciniuose renginiuose, bendradarbiavime su tėvais. 

3. Ugdymo  planai  parengti vadovaujantis 2001 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu Nr. 899 patvirtintais Dailės skyrių ugdymo planais, 2015 m. sausio 27 d. Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr. V-48 patvirtintomis Meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

rengimo rekomendacijomis. 

 4. Ugdymo planas sudaro sąlygas mokyklos bendruomenės kūrybinei veiklai, tenkinant mokinių 

ugdymosi gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo saviraiškos poreikius, suteikiant meninę brandą, 

laiduojant ugdymo tęstinumą meno profilio įstaigose. 

 

II. SKYRIUS 

UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

5. Ugdymo planui pritarta Mokyklos taryboje 2020 m. rugsėjo10 d., protokolo Nr. V5-3. 

6.  Ugdymo planui pritarta Mokytojų taryboje 2020 m. rugsėjo 10 d., protokolo Nr. V6-5.  

 

III. SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokslo metų pradžia – rugsėjo mėn. 15 d.  

7.1. I  pusmetis – rugsėjo mėn. 15 d.–vasario mėn. 1 d.  

7.2. II pusmetis – vasario mėn. 1 d.–birželio mėn. 15 d. 

7.3. Mokslo metų pabaiga visų programų mokiniams – birželio mėn. 15 d. 

8. Moksleiviams suteikiamos atostogos: 

8.1. Rudens –  2020 m. spalio 26 d.–spalio 30 d.         

8.2. Žiemos (Kalėdų) – 2020 m. gruodžio 23 d.–2021  m. sausio 5 d.  

8.3. Žiemos – 2021  m. vasario 15 d.–2021 m. vasario 19 d. 

8.4. Pavasario (Velykų) – 2021  m. balandžio 6 d.–2021 m. balandžio 9 d.  

8.5. Ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. 

8.6. Darbo savaitės trukmė – 5 dienos. 

8.7. Suderinus su mokinių tėvais pamokos gali vykti ir šeštadieniais. 



2 

 

8.8. Mokyklos pamokų laikas:  

1. pamoka 12.10–12.55 
2. pamoka 13.25–14.10 

3. pamoka  14.15–15.00 

4. pamoka  15.05–15.50 

5. pamoka  15.55–16.40 

6. pamoka  16.45–17.30 

7. pamoka  17.35–18.20 

8. pamoka  18.25–19.10 

9. pamoka  19.15–20.00 

9. Mokinių atostogos gali būti derinamos su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis. 

10. Mokinių atostogų metu neorganizuojamos grupinės bei individualios pamokos mokiniams. 

Gali būti organizuojami koncertai ir kiti renginiai. 

11. Mokinių atostogų metu mokytojai atlieka valandas, skirtas mokyklos bendruomenei, gali eiti 

kasmetinių atostogų. 

12. Į atostogų trukmę neįskaičiuojami savaitgaliai ir švenčių dienos. 

13. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai 

didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo rajono teritorijoje ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų 

mokinių sveikatai ar gyvybei, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ir aukštesnei nei 30 

laipsnių karščio mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

Paskelbus karantiną, mokymas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.  

 

IV. SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 

 

14. Pagrindiniai muzikinio ugdymo dalykai: 

14.1. Individualios pamokos: 

14.1.1. fortepijonas; 

14.1.2. akordeonas; 

14.1.3. gitara; 

14.1.4. smuikas, violončelė; 

14.1.5. pučiamieji instrumentai: trimitas, tūba, klarnetas, saksofonas; 

14.1.6. kanklės; 

14.1.7. antrasis muzikos instrumentas; 

14.1.8. mušamieji instrumentai; 

14.1.9. solinis dainavimas. 

14.2. Grupinės pamokos: 

14.2.1. solfedžio; 

14.2.2. muzikos istorija; 

14.2.3. ansambliai; 

14.2.4. choras; 

14.2.5. tautinių šokių kolektyvas; 

14.2.6  pučiamųjų orkestras. 

15. Pagrindiniai šokio ugdymo dalykai: 

15.1. Grupinės pamokos: 

15.1.1. Lietuvių liaudies sceninis šokis; 

15.1.2. šiuolaikinis šokis; 

15.1.3. klasikinis šokis. 

16. Pagrindiniai dailės ugdymo dalykai: 

16.1. Grupinės pamokos: 

16.1.1. tapyba; 

16.1.2. piešimas; 



3 

 

16.1.3. kompozicija; 

16.1.4. skulptūra; 

16.1.5. dailės pažinimas ir raiška; 

16.1.6. dailėtyra. 

17. Mokiniams siūloma pasirinkti šias programas: 

17.1. pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (1 priedas); 

17.2. pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (2 priedas); 

17.3. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 priedas); 

17.4. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 priedas); 

17.5. pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (5 priedas); 

17.6. pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (6 priedas); 

17.7. pagrindinio muzikinio ugdymo programos (7 priedas); 

17.8. pagrindinio šokio ugdymo programa (8 priedas). 

18. Įvairios trukmės kryptingo meninio ugdymo programas: 

18.1. kryptingo  ugdymo meno kolektyvuose (chore, tautinių šokių kolektyve, orkestre) programos 

(9 priedas); 

18.2. išplėstinio muzikinio ugdymo programos (10 priedas); 

18.3. muzikos mėgėjų ugdymo programos (11 priedas); 

18.4. išplėstinio dailės ugdymo programa (12 priedas);  

18.5. dailės mėgėjų ugdymo programa (13 priedas); 

18.6.  šokio mėgėjų ugdymo programa (14 priedas). 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Mokinių pasiekimų vertinimas ir atsiskaitymai vykdomi pagal mokyklos tarybos  pritartas  ir 

direktoriaus patvirtintas mokyklos tvarkas. 

 20. Švietimo ir mokslo ministerijos arba mokyklos nustatyto pavyzdžio pažymėjimai išduodami 

išklausius pagrindinio ugdymo programą. Pažymėjime nurodoma mokymosi trukmė, programos 

pavadinimas, apimtis ir įvertinimas. 

21.  Ugdymo planas sudarytas atsižvelgiant į mokinių, tėvų ir mokytojų pasiūlymus bei įvertinant 

mokyklos galimybes, įsiklausant į mokyklos tarybos siūlymus. 

22. Susipažinti su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima meno mokyklos 

tinklapyje www.silmenmo.lt., kreipiantis į  administraciją tiesiogiai arba elektroniniu paštu: 

silmenmo@gmail.com. 

23.  Nusiskundimų pateikimo tvarka: raštiški nusiskundimai  priimami ir registruojami meno 

mokyklos raštinėje, juos nagrinėja meno mokyklos  administracija. 

 

__________________________________________ 
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